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слекгронске комуникаци ј е
и поиланске услуге

Број : 1-02 -4 042-12/ 15 -2 7
Датум: 31.07.2015.

Београд
Ha основу чл. 116. и Прилога ЗИ Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",
број 124/12 и 14/15),

РЕГУЛАТОРНА АГЕИЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Виш њи6ева број 8

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ЗАКЈbУЧЕНОМ УГОВОРУ
0 ЗАСТУПАЊУ ПРЕД СУДОВИМА

Наручилац — Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,

улица Вишњи ћ ева број 8, 11000 Београд. Интернет адреса Наручиоца је: www.ratel.rs;
Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом о електронским
комуникацијама („Службени гласник PC" број 44/10, 60/13 — одлука УС и 62/14), као
регулаторно тело у области електронских комуникација и поштанских услуга;
Предмет јавне набавке су услуге — заступање пред судовима, за период од једне
године;
Назив и ознака из општег речника набавке је 79112000 - Правно заступање;
Уговорена вредност износи до утрошка средстава из буџета за ову јавну набавку од
5.000.000 динара без ПДВ или до истека рока од 12 месеци, сагласно понуди број 1-02-4042-

12/15-10 од 11.05.2015. године у 9.37 часова, групе понуђача „Joksovic, Stojanovic & Partners"
улица Интернационалник бригада број 38, 11000 Београд;
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена;
Примљене су три понуде, од којих је, након стручне оцене, само једна оцењена као
прикватљива;
Највиша и најнижа понуђена цена износи 403.875,00 динара без ПДВ, сагласно
понуди број 1-02-4042-12/15-10 од 11.05.2015. годинс у 9.37 часова, групе понуђача

„Joksovic, Stojanovic & Pa rtners" улица Интернационалних бригада број 38, 11000 Бсоград

Одлука о додели уговораје донета 15.06.2015. године;
Уговор о јавној набавци је закључен дана 30.07.2015. године, са групом понуђача

Адвокатска канцеларија „Joksovic, Stojanovic & Partners" — адвокати: Петар Стојановиl•i,
Милан Јоксовиl=i и Драган Псодоров, са седиштем у Београду, улица Интернационалник
бригада број 38, које заступа: Петар Стојановиl-i; ПИБ: 100297186; матични број: 54007035;
број рачуна: 170-240051994-65; шифра делатности: 69.10;
Уговор осгаје на снази 12 месеци или до утрошка средстава из буцета за ову јавну набавку.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ВишњиБева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs
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